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Kære alle 

Som jeg har gjort i de sidste par år vil jeg starte med at orientere lidt om skolens økonomi. Der 

kommer naturligvis en grundigere gennemgang senere hen af både regnskab og budget, men jeg 

vil godt her lige sige et par ord om hovedtrækkene. 

Det er positivt, at vi efter to år med underskud på regnskabet, nu igen kan præstere et overskud 

for det netop forgangne kalenderår. Overskuddet blev på 143.901 kr, hvilket efter 

omstændighederne er ganske flot. Likviditetsmæssigt gav det en endnu bedre påvirkning, idet 

likviditeten er forbedret med ca 241.000 kr, så mængden af penge på bogen er forøget. 

Det er desværre også nødvendigt, da det for de kommende år ikke ser rosenrødt ud. 

Statens besparelser er nu ved at være slået fuldt ud igennem, og budgetmæssigt ser det ud til, at 

vi i de kommende år må bakse med budgetterede underskud, medmindre vi kan få gjort nogle 

tiltag, der kan forbedre situationen. 

Forøgelsen af klassekvotienten til 22 i de enkelte klasser har givet effekt, men denne effekt er 

fortsat ikke slået fuldt igennem. Vi må således konstatere, at det er vanskeligt at få fyldt alle 

klasserne op til de 22 elever og selv i den kommende børnehaveklasse er dette ikke lykkedes. Det 

handler selvfølgelig om, at befolkningsunderlaget i Nr. Lyndelse og omegn ikke er voldsomt stort, 

at børnetallet generelt er faldende og at det for nogen er svært at få råd til at have børnene i en 

skole, hvor der er brugerbetaling. 

Skolens økonomi er derfor fortsat under pres, og det vil være nødvendigt fortsat at være meget 

påpasselig, så vi kan sikre en god skole fremover, der kan være alternativet til den lokale 

folkeskole. 

Selvom vi har en presset økonomi, er det vigtigt, at skolen udvikler sig fortsat. Vi skal turde 

investere i skolen og sørge for god vedligeholdelse af skolen, da sådanne tiltag også er med til at 

sikre at tilstrækkeligt mange fortsat vil prioritere at have deres børn gående på skolen. 

I 2012 lykkedes det at få lavet en multibane på skolen, der er et stort aktiv – såvel i undervisningen 

som i frikvarterer og i spiretiden. Dette projekt kunne kun gennemføres med hjælp fra jer 

forældre, der har medvirket med små og store beløb at yde støtte til projektets gennemførelse, 

hvilket i skal have stor tak for.   

Også fremadrettet set skal der arbejdes med at holde skolen ajour med udviklingen 



Som friskole er vi alternativet til den lokale folkeskole med de forskelle, der er i forhold til en lidt 

anderledes undervisning og en anden fagmæssig sammensætning. For tiden tales der meget om 

den igangværende lockout og den kommende skolereform. Uanset hvad man mener om disse, må 

vi se i øjnene, at både slutresultatet af overenskomstforhandlingerne og den kommende 

skolereform kan få stor indflydelse på vores skole – ligesom på alle andre skoler. Vi ved intet om, 

hvor det ender henne, og om det vil indebære indskrænkninger i forhold til den måde vi driver 

skole på nu, men det er igen nye udfordringer, som vi må forstå at tackle og indrette os efter. 

På generalforsamlingen sidste år blev det livligt debatteret, hvilke tidspunkter det var bedst for 

børnene at spise madpakker. Der blev efterfølgende nedsat et udvalg, der fremkom med et forslag 

om ændringer af spisepauserne for specielt de små børn, og dette forslag har været afprøvet i en 

uafsluttet periode. Foreløbig har personalet evalueret på dette forsøg. Det har i det store hele 

fungeret godt, idet nogle børn gerne vil spise tidligt, og andre gerne vil spise senere og nogle børn 

vil gerne spise både tidligt og senere. 

Fra personalets side er der ønske om at ordningen fortsætter med mindre justeringer, således at 

første spisemulighed bliver mellem 9.50 – 10.00 og anden spisepause mellem 11.50 og 12.00. 

Der er så fortsat mulighed for at spise igen i Spiren ved 14-tiden. 

Der vil blive iværksat en brugerundersøgelse blandt forældrene til børn i 0. – 3. klasse, hvor 

forældrenes holdning til spisepauser kan høres. 

Den brugerundersøgelse, der iværksættes blandt de mindste børns forældre, vil også omfatte 

andre forhold end spisepauserne. Vi håber, at forældrene vil bakke godt op om undersøgelsen, så 

vi kan erfare mere om, hvad der er godt og skidt på skolen – alt med henblik på at forsøge at gøre 

skolen endnu bedre. 

Også i år skal vi tage afsked med vores 9. klasses elever. For mig er det specielt i år ved at jeg selv 

har et barn i 9., der nu forlader skolen. For alle er det et meget specielt år p.g.a. den igangværende 

lockout, der måske indebærer, at eleverne ikke kommer til prøve i år. Det er rigtig skidt for alle 

eleverne – uanset hvad de skal i de kommende år -  for de går glip af den mulighed, det er, at teste 

sig selv under det pres, en eksamen er.  Med den ballast de har med sig fra skolen skal de dog nok 

klare sig. 

Jeg vil gerne sige tak til hele personalet og skoleledelsen, der som sædvanligt har ydet en flot 

indsats i det forgangne år. Under lockouten er ledelsen trådt ekstra til, så ingen af vores elever har 

skullet undvære undervisningen. Jeg håber at alle sætter pris på det og viser forståelse for, at 

andre administrative opgaver så måske forsinkes lidt ved dette. 

Jeg vil også takke mine medbestyrelsesmedlemmer for den indsats i har ydet og sige tak til alle jer 

forældre for en fortsat god opbakning til skolen og de aktiviteter der er på denne.  



  

 

 

 


